
 

  (1) 

 

บทโครงราง (Story Outline) 
ภาพยนตร อะนิเมช่ัน  

เร่ือง “ตํานาน บึงอึ่งอางระทม” (The Swamp of Bullfrog’s Tears) 
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school.  โทร. 08–9644–1048 
ความยาวเรื่อง: 10 นาที 
วัน เดือน ป:  5 มิถุนายน 2555 

แนวคิดของเรื่อง (theme) : มงคลตื่นขาว ของเหลาคนโง นํามาซ่ึงโศกนาฏกรรม  

แนวภาพยนตร (genre) : Drama Animation 

ประโยคหลัก (premise): เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น เมื่อแมอึ่งอางหลอกพองตัวใหลูกของมันเห็นวา 
มีขนาดใหญกวาแมวัว 

เรื่องยอ (synopsis): ในหนองนํ้าแหงหนึ่ง แมอึ่งอางตัวหนึ่ง มีนิสัยชอบตามใจลูกจอมโว วันหนึ่ง 
เมื่อลูกของมัน ขอรองใหแมพองตัวใหใหญเทาแมวัวที่มันเห็น แมอึ่งอางไดใชกลอุบายหลอกใหลูกของมัน
เชื่อวา มันมีมนตวิเศษ สามารถพองตัวใหใหญกวาแมวัวได  

จากวันนั้น กลายเปนขาวร่ําลือในหมูฝูงอึ่งอาง จนเปนเหตุใหเกิดโศกนาฏกรรม แกเหลาแมอึ่งอาง
ในเวลาตอมา การเลียนแบบพฤติกรรมของแมอึ่งอางตัวนั้น ทําใหแมอึ่งอางทั้งฝูงตางนัดกันมาแขงขันพอง
ตัว จนทองแตกตายในที่สุด สรางความรันทด สะเทือนใจ ใหแกพวกลูกๆ ของมัน. 

โครงสรางเร่ือง (Plot Structure) 

องก 1  เหตุท่ีมา ของเรื่องราว 
บริเวณบึงนํ้าใหญ ใกลหมูบานเล็กๆ สะอาด มีนํ้าใส เหมาะสําหรับสัตวนํ้านานาชนิด อยูอาศัย ทุกวัน 

จะมีฝูงแมวัว พรอมกับลูก ของมัน ออกเที่ยวและเล็มหญาไปรอบๆ บึงนํ้าแหงน้ี ซึ่งมีปายเขียนบอกวา 
"บึงอ่ึงอางระทม" (ตัดไป) 

ท่ีริมบึงนํ้าแหงน้ี เปนท่ีอยูอาศัยของเหลาครอบครัวฝูงแมอ่ึงอางฝูงใหญ 

แมวัวตัวหน่ึง พาลูกของมัน ออกไปแทะเล็มหญา ท่ีทุงหญาใกลบึงนํ้า เหมือนเชนเคย ซึ่งเปนท่ีอาศัย
ของ แมอ่ึงอางและลูก ครอบครัวหน่ึง 

ลูกอึ่งอาง เห็นรางของแมวัวเขา ก็ตื่นเตนดีใจ ท่ีไมเคยเห็นสัตวอะไร ใหญโตเชนน้ีมากอน จึงถามแม
วา น่ันอะไร ตัวใหญจัง แมอ่ึงอางตอบวา เขาเรียกวา แมวัว ลูกอึ่งอาง บอกกับแมของมันวา อยากเห็นแม
ทําตัวใหใหญเทากับวัวตัวน้ัน แมอ่ึงอางบอกลูกวา แมทําไมไดหรอก เพราะแมไมใชวัว แตลูกจอมซนและดื้อ 
ก็แยงวา แมเกงกวา แมเคยพองตัวใหมีขนาดใหญกวาได เม่ือแมทําทาไมสนใจ ลูกของมันจึงรองไห งอแง 
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และออนวอน ใหแมพองตัวใหได แมอ่ึงอางจึงพองตัวขึ้น เพื่อตัดความรําคาญ และใหเรื่องมันจบๆ ไป แตลูก
อ่ึงอาง ก็ยังไมพอใจ บอกใหแมพองตัวอีก แมอ่ึงอางก็พองตัวอีก จนทนแทบไมไหว ก็บอกกับลูกวา มันใหญ
พอรึยัง ลูกอึ่งอางก็วา ยัง ยัง ตองใหญกวาน้ี 

แมอ่ึงอางก็พอง พอง และ พองขึ้น จนสุดตัว และแลว กระเพาะของแมอ่ึงอางก็แตกโพละ ลําไสแตก
กระจาย เลือดสาดไปทั่วบริเวณ สรางความตื่นตระหนกใหแกลูกของมัน (ตัดไป) 

แมอ่ึงอางไดสติ และรูสึกวาหากพองไปมากกวาน้ี ตนเองจะตองทองแตกตาย เหมือนในนิทานแนๆ 

แมอ่ึงอาง จึงยุบตัวลง แลวออกอุบาย บอกลูกวา ลูกจา แมวาแมจะเปนอ่ึงอาง แตแมก็มีมนตวิเศษ 
ท่ีจะทําตัวใหใหญเทากับแมวัวได ลูกของมัน ก็แยงวา แลวทําไมแมไมทําละ แมใหเหตุผลวา แตมนตของแม
จะเสื่อม ถาลูกยังยืนจองมองแมอยางน้ี ลูกอึ่งอาง ก็ยิ่งอยากรูมากขึ้น จึงยอมทําตามเงื่อนไขของแม (ตัดไป) 

ลูกอึ่งอางยอมทําตามเงื่อนไข แมอ่ึงอางจึงพาลูกกระโดดออกไปใหไกลแมวัวสักระยะหนึ่ง แลวก็บอก
ใหลูกอึ่งอางหันหนาไปทางแมวัว แลวหลับตา จากนั้น แมอ่ึงอางก็คอยๆ ขยับตัวเขาไปใกลๆ ลูกตาของลูก 
แลวพองตัวจนสุด แลวบอกใหลูกของมันลืมตา สรางความตื่นตาตื่นใจใหแกลูกของมัน เม่ือเห็นวารางของแม
ใหญกวาแมวัวเสียอีก  

แมอ่ึงอาง เห็นวาแผนนี้ไดผล มันก็บอกลูกของมันวา พอแลว ประเด๋ียวมนตแมจะเสื่อม ใหลูกหลับตา
อีกครั้ง จากนั้น แมอ่ึงอางก็ขยับตัวออกไปใหหาง ณ ตําแหนงเดิม และเม่ือลูกของมันลืมตา ทําใหลูกอึ่งอาง 
มองเห็นแมมีขนาดเทาอึ่งอางปกติ ลูกอึ่งอางจอมซน ดีใจกระโดดโลดเตนไปมา ในหนองน้ําน้ัน ขณะท่ีแมอ่ึง
อางกลับโลงอก ท่ีหลอกลูกไดสําเร็จ 

จุดหักเห 1: (main plot point 1st) คําร่ําลือวา แมอ่ึงอางตัวน้ี สามารถพองตัวใหใหญเทาแมวัวได ก็
แพรกระจายไปทั่วในหมูแมอ่ึงอางท้ังบึง ก็เพราะเจาลูกอึ่งอางจอมโว น่ันเอง ทําใหเกิดโศกนาฏกรรม แก
เหลาแมอ่ึงอาง ในเวลาตอมา. (ตัดไป) 

องก 2 ตํานาน หรือ ขาวลือ กันแน 
อ่ึงอางฝูงน้ี จะมีประเพณีรวมญาติทุกๆ เจ็ดวัน หรือ วันท่ีมีฝนตกใหญ ณ ริมบึงนํ้าใหญ 

และในวันน้ี ก็เปนอีกวาระหนึ่งของ วันรวมญาติของแมอ่ึงอางท้ังหลาย เม่ือมารวมกันแลว เหลาแม
อ่ึงอาง ตางก็วิพากษวิจารณวา แมอ่ึงอางจะพองตัวใหใหญเทากับแมวัวไดจริงๆ หรือ หรือวาเปนเรื่องโกหก
กันแน ในขณะที่ แมอ่ึงอางท่ีถูกกลาวถึงก็ กระโดดเขามารวมวงสนทนาดวย เม่ือมาถึง แมอ่ึงอาง ตองมาพบ
กับคําถามจากแมอ่ึงอางตัวอ่ืนๆ วา เธอทําไดจริงๆ หรือ 

แมอ่ึงอางก็วา ใครบอกพวกเธอ แมอ่ึงอางตัวอื่นบอกวา ใครๆ เขาก็พูดกันอยางน้ัน แหม...น่ีเธอเกง
จริงๆ นะ แมอ่ึงอางทําหนาสงสัย จึงมีคําถามย้ําวา แลวมันจริงรึเปลาละ ในใจของแมอ่ึงอาง คิดวา คงเปน
เจาลูกจอมโวแนๆ ท่ีไปร่ําลือ จนกลายเปนเรื่องแตกตื่น แตอีกใจหนึ่งก็อดลําพองใจไมไดวา เธอเองได
กลายเปนดาวในหมูแมอ่ึงอางไปเสียแลว เธอไดแตอมยิ้ม 
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หลังงานกิจกรรมวันรวมญาติเลิกรา แมอ่ึงอางตางก็พาลูกๆ กลับไปในรูของตน. (ตัดไป) 

จุดหักเห 2: (main plot point 2nd) อีกหนึ่งสัปดาหตอมา แมอ่ึงอางกับลูก ก็พากันไปท่ีริมบึงนํ้าใหญ
อีกครั้งหน่ึง อีกนั่นแหละ เธอและลูกก็มาสายเชนเคย เธอและลูกตื่นเตนท่ีจะไดพบปะกับเพ่ือนๆ 

เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax): แตแลว สิ่งท่ีไมคาดฝนก็เกิดขึ้น ทําใหเธอและลูก ตกตะลึงตา
คาง เม่ือมองออกไปขางหนา กลายเปนภาพท่ีนาสะเทือนขวัญอยางยิ่ง เพราะท่ัวท้ังริมบึง เต็มไปดวยรางท่ี
ชุมดวยเลือดของแมอ่ึงอาง นอนตายเกลื่อน ทุกตัวมีสภาพทองแตก ลําไสแตกกระจาย และ มีลูกๆ ของมัน 
รองไหคร่ําครวญ อยูใกลๆ 

องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา … นาที) 
แตมีแมอ่ึงอางตัวหน่ึง ยังมีลมหายใจอยู เธอจึงกระโดดเขาไป และถามวามันเกิดอะไรขึ้น แมอ่ึงอางตัว

น้ัน ใหคําตอบกอนสิ้นใจตายวา ก็เพราะพวกฉันอยากจะมีปาฏิหาริยอยางท่ีเธอมีบาง พวกเราจึงพาลูกๆ มา
แขงขันพองตัวกัน วาใครจะพองไดใหญเทาแมวัวบาง เหมือนท่ีเธอทําไง 

แมอ่ึงอางรูสึกเสียใจอยางสุดซึ้ง รองไหคร่ําครวญวา มันไมจริง มันเปนเรื่องโกหก ลูกของฉันมันโกหก
พวกเธอ ฉันไมไดมีมนตวิเศษ ฉันพองตัวไมไดเทาแมวัวหรอก แมอ่ึงอางไดแตกมหนารองไหดวยความเสียใจ 
ปลอยใหรางไรวิญญาณของพวกแมอ่ึงอางเหลาน้ัน หลุดลอยไป. 

ริมบึงนํ้าใหญแหงนี้ จึงกลายเปนสุสาน และเปนตํานานเลาขานติดตอนับแตน้ันมา "บึงอ่ึงอางระทม" 

จบบริบูรณ. 

 

 

แรงบันดาลใจที่คิดเร่ืองนี้:  
อานนิทาน เรื่อง แมวัว กับ แมอ่ึงอางกับลูก แลวทําใหรูสึกวา เรื่องนี้ไมใชแคนิทาน 
นาจะขยายเรื่องราว สอดใสแงคิดอื่นเขาไป นึกถึงสภาพแวดลอมของสังคมไทย ท่ีชอบ
มงคลตื่นขาว (ขาวลือ) โดยไมใชปญญาขบคิดใหรอบคอบ และเม่ือปลอยใหเหตุการณ
ตื่นขาว ดําเนินไปเรื่อยๆ สักวัน ก็อาจจะเกิดเหตุการณ ความสูญเสีย อะไรสักอยางท่ี
ไมคาดคิดขึ้นมาก็ได โดยยกอุทาหรณเรื่อง แมอ่ึงอาง ขึ้นมารอยเรียงใหเปนบท
ภาพยนตรอะนิเมชั่น 

ทําใหนิทานเกาๆ ปรัมปรา มีคุณคาขึ้น ดวยการนํามาเติมเสริมตอใหสอดคลองกับ 
บริบททางสังคมในปจจุบัน. 

5 มิถุนายน 2555 

 




